
ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ

ΤΗΣ AKRITAS ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

Ο Αθανάσιος Σαράντης γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1921 στη Λάμψακο της Μικράς Ασί-
ας και ήταν το τέταρτο παιδί από τα πέντε παιδιά της οικογένειας Γεωργίου Σαράντη. 
Κατά την διάρκεια της κατοχής, ο Αθανάσιος Σαράντης σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, από όπου έλαβε τον τίτλο του Πολιτικού Υπομηχανικού. Ξεκίνησε την επαγ-
γελματική του σταδιοδρομία με μία σύντομη θητεία στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

Το 1957 ιδρύει την Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Οδών Γεφυρών (ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ), την οποία 
κατόρθωσε να εδραιώσει ως μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες της χώρας την 
εποχή εκείνη. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Ελλάδος στη μεταπολεμική περίοδο, 
η εταιρία κατασκεύασε πολύ σημαντικά έργα υποδομής.
 
Η ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ συνεχίζει την λειτουργία της μέχρι σήμερα με επιτυχία, έχοντας έδρα την 
Αλεξανδρούπολη και αναπτύσσοντας δραστηριότητα στην Βόρεια Ελλάδα.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970, καταξιωμένος πλέον εργολάβος Δημοσίων Έργων 
και έχοντας την πεποίθηση ότι η καλύτερη θωράκιση των συνόρων της χώρας είναι 
συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη, ο Αθανάσιος Σαράντης οραματίστηκε την 
δημιουργία μιας μεγάλης παραγωγικής μονάδας εγκατεστημένη στον νομό Έβρου. Η 
οξυδέρκεια, το επιχειρηματικό ταλέντο σε συνδυασμό με την αγάπη του για τον Έβρο 
και τους ανθρώπους της περιοχής, οδήγησαν στην υλοποίηση του οράματος και την 
γέννηση της Βιομηχανίας AKRITAS.

To 1977 ιδρύεται η ΑΚRITAS, μια μεγάλη σύγχρονη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων 
ξύλου, με αξιόλογες προοπτικές στον κλάδο αλλά και σημαντική κοινωνική προσφορά 
στην περιοχή. Η πίστη του Αθανασίου Σαράντη στην σημασία και τις προοπτικές της 
ανάπτυξης του τόπου, σε συνδυασμό με την τολμηρή και δυναμική δημιουργικότητά του, 
τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση να χρηματοδοτήσει  την συγκεκριμένη επένδυση.



Ο Αθανάσιος Σαράντης ήταν ένας άνθρωπος που μέχρι το τέλος της ζωής του τον διέ-
κριναν η υψηλή αίσθηση δικαίου, η πίστη στο καθήκον, η απλότητα και οι λιτές συνήθειες.

 Ήταν άριστος οικογενειάρχης και έτρεφε βαθιά αγάπη για την σύζυγό του και  συνο-
δοιπόρο 50 χρόνων, Μαίρη Σαράντη, για τα δύο παιδιά τους και τα τρία εγγόνια τους. 

Αφιέρωσε τον ελεύθερο χρόνο του στην καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή εξαι-
ρετικής ποιότητας ελαιόλαδου. 

Η εταιρία AKRITAS, τιμώντας τον ιδρυτή της Αθανάσιο Σαράντη και τα εκατό χρόνια 
από τη γέννησή του, ανακοινώνει την στήριξή της στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί». 
Συγκεκριμένα, υποστηρίζει το πρόγραμμα «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: δράσεις για την 
υγεία και την παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδος» που αφορά στην παροχή εξο-
πλισμού σε σχολεία και μονάδες υγείας στο νομό Έβρου.


